
- Nhóm 1: Đất làm mặt bằng xây dựng các công trình có mái che (không thuộc nhóm

2). Giá đất tính bằng 60% giá đất ở cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng

khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

- Nhóm 2: Đất làm mặt bằng xây dựng các công trình có mái che thuộc các ngành xã

hội hóa (bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi

trường). Giá đất tính bằng 50% giá đất ở cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí,

cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.                 

- Nhóm 3: Đất làm mặt bằng xây dựng các công trình không có mái che, bao gồm kể

cả đất sử dụng để trồng hoa, cây xanh, trồng cỏ, hồ nước có tính chất làm cảnh quan thuộc

khuôn viên nhà ở, biệt thự, trụ sở, văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh

tế. Giá đất tính bằng 45% giá đất ở cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng

khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

- Nhóm 4: Đất sử dụng để trồng hoa, cây xanh, trồng cỏ, hồ nước (không thuộc Nhóm

3) được sử dụng trực tiếp vào mục đích kinh doanh - dịch vụ du lịch hoặc được sử dụng

làm Vườn hoa, Công viên, Quảng trường, Sân vận động,... (có tính chất khép kín chỉ phục

vụ cho nhu cầu của mọi người trong Khu vực của dự án). Giá đất tính bằng 35% giá đất ở

cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân

cận gần nhất.

b) Đất cho hoạt động khoáng sản: Giá đất tính bằng 60% giá đất ở cùng đường phố

(cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

c) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ: Giá đất tính bằng 50% giá đất ở cùng

đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận

gần nhất.

3. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6,

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP: Giá đất tính bằng 51% giá đất ở cùng đường phố (cùng

đoạn đường phố), cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

Trường hợp đất làm mặt bằng xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng có mục đích kinh

doanh, hoặc có kết hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh - dịch vụ du lịch, thì giá đất được 

xác định theo từng loại tương ứng như quy định đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông

nghiệp tại Điểm 2 nêu trên.      
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- Khu vực II: Phía nam sông Đanhim của Lạc Xuân; xã Đạ Ròn, xã Ka Đô, Xã

Quảng Lập.

        - Khu vực III: Xã P'ró, Ka Đơn, Tu Tra.

 IV. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

     1. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản:

b) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích

phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai

thác thủy sản. Giá đất tính bằng 45% giá đất ở cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị

trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

6. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Giá đất tính bằng 30% giá đất ở cùng đường phố

(cùng đoạn đường), cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ,

tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.

- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ,

tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.

        - Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

Khoảng cánh để xác định vị trí thửa đất (lô đất) được xác định theo đường đi, lối đi

vào đến thửa đất (lô đất).

4. Đất phi nông nghiệp khác (bao gồm: Đất làm nhà nghỉ, lán trại, nhà tạm (không phải

là nhà ở) để người lao động sử dụng tại các trang trại ở nông thôn; đất để xây dựng cơ sở

sản xuất dịch vụ nông, lâm, ngư nghiệp tại đô thị như: Xây dựng nhà kính và các loại nhà

khác phục vụ mục đích trồng trọt (kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất),

xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật

cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,

xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân

để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông

nghiệp): Giá đất tính bằng 45% giá đất ở cùng đường phố (cùng đoạn đường), cùng vị trí,

cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

      5. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng: 

a) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích

nuôi trồng thủy sản, thì giá đất được xác định theo giá đất nuôi trồng thủy sản cùng vị trí,

cùng khu vực

       Được xác định theo 3 khu vực và 3 vị trí như sau:

- Khu vực I: Thị trấn Thạnh Mỹ, Dran, Xã Lạc Lâm, phía bắc sông Đanhim của Lạc

Xuân.
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Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1 35 28 17

2 25 20 13

3 20 15 9

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

       a) Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm:                                                             

           Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Số

TT
Khu vực

Đơn giá
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